
 

 

    

    

    

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE    

„„„„ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 ----    program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek 

pracypracypracypracy””””    

§1§1§1§1    

Informacje o projekcieInformacje o projekcieInformacje o projekcieInformacje o projekcie    

Projekt „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 - program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek pracy” 
jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność 
zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 
poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów 
pracy. 

� Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

� Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2016 do 30.06.2017 roku na obszarze województwa podlaskiego. 

� Biuro projektu mieści się w siedzibie  Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, ul. E. Plater 1 

oraz w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 . Biuro jest 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

� Grupę docelową projektu stanowi 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) należących do grupy NEET, tj. osoby 

spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), nieuczestniczące 

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się, jednocześnie będące w wieku powyżej 30 

lat, z wykształceniem co najmniej podstawowym i zamieszkujące m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, 

sejneński, grajewski, moniecki. 

� Głównym celem projektu jest wsparcie do końca VI 2017r. 50 osób od 30 roku życia, w tym 5 osób powyżej  

50 lat, co najmniej 50% osób długotrwale bezrobotnych i co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach 

zamieszkujących m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki poprzez 

zapewnienie dobrej jakości oferty zatrudnienia i dalszego kształcenia w formie zindywidualizowanego 

doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz przyuczenia do zawodu poprzez staż zawodowy. 

� Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30 - program 

wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek pracy”  

� Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§2§2§2§2    

Charakter wsparciaCharakter wsparciaCharakter wsparciaCharakter wsparcia    

1. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 30+ PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 30+ PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 30+ PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 30+ ----    PORADNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ ZATRUDNIENIA PORADNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ ZATRUDNIENIA PORADNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ ZATRUDNIENIA PORADNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ ZATRUDNIENIA  

Termin realizacji: 01.05.2016 r. 31.05.2017. Realizacja wsparcia w następujących formach: 

� Opracowanie IPD dla każdego uczestnika projektu - 1h/os. IPD zawierać będzie terminy, 

harmonogramy spotkań z uczestnikiem projektu w powiązaniu ze definiowanymi celami 

zawodowymi. Na jego podstawie odbywać się będzie wsparcie doradcze indywidualne. IPD 

stanowić "drogowskaz" dalszego postępowania i udzielanego wsparcia.  



 

 

 

 

� Realizacja wsparcia doradczego na podstawie IPD – 10h/os. Identyfikacja potrzeb i diagnoza 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku 

pracy oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej ,w tym 

podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Każdy uczestnik/czka 

otrzyma w ramach zadania wsparcie doradcze (w liczbie godz. nieprzekraczających 10) zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem i potrzebami w ramach IPD.  

2. MOTYWACJA 30+ MOTYWACJA 30+ MOTYWACJA 30+ MOTYWACJA 30+ ----    WSPARCIE MOTYWACYJNEWSPARCIE MOTYWACYJNEWSPARCIE MOTYWACYJNEWSPARCIE MOTYWACYJNE  

 Termin realizacji: 01.05.2016 r. 31.05.2017. Realizacja wsparcia w następujących formach: 

� Dla 50 uczestników/ek projektu w formie dwóch indywidualnych spotkań umożliwi poznanie 

predyspozycji (sterowności) i gotowości do zmiany oraz zaprojektowanie odpowiednich narzędzi 

motywacyjnych. Wsparcie diagnostyczne 2 h/os. Wyznaczać ono będzie jakie narzędzia zostaną 

użyte w celu podtrzymania motywacji. 

� Realizacja wsparcia doradczego – prewencja – 12h/os. wsparcia indywidualnego prewencyjnego, 

zapobiegającego wypadnięciu z projektu, budujące i podtrzymujące motywację do zmian. 

Realizowane w trakcie innych form wsparcia, tzn. w trakcie odbywania stażu, szkoleń i 

poszukiwania pracy, będzie ono odbywać się na bieżąco, częstotliwość zostanie ustalona przez 

prowadzącego wsparcie motywacyjne specjalistę. 

3. KWALIFIKACJE 30+ KWALIFIKACJE 30+ KWALIFIKACJE 30+ KWALIFIKACJE 30+ ----    SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWESZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWESZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWESZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE    

 Termin realizacji: 01.06.2016 r. 31.05.2017. Realizacja wsparcia w następujących formach: 

� Specjalistyczne szkolenie indywidualnie dobrane o wymiarze średnio  90-120h, przygotowujące do 

odbycia stażu zawodowego. Szkolenia realizowane będą w zawodach rzemieślniczych, które 

traktowane są jako deficytowe albo zgłaszane jest zapotrzebowanie na pracowników przez 

pracodawców lub instytucje rynku pracy. Szkolenie to umożliwi wprowadzenie przyszłego stażystę 

w arkana wybranego zawodu, stanowić będzie wstęp do odbycia pełnego stażu i potwierdzenia 

kwalifikacji. Szkolenia będą kończyć się egzaminem. Każdemu uczestnikowi/ce projektu zostanie 

zaproponowane szkolenie zgodnie z jego/jej predyspozycjami oraz z zapotrzebowaniem na rynku 

pracy na dane kwalifikacje. 

� Realizacja staży zawodowych – 3 miesięczne, kończące się egzaminem z certyfikatem 

państwowym, realizowane zgodnie ze standardami z Polskiej i ERJPiS. Uczestnikom zapewnione 

zostanie ubezpieczenie, badania lekarskie, odzież robocza, stypendium stażowe, zwrot kosztów 

dojazdu na staż oraz opiekun. Po zakończeniu stażu opiekun przygotuje pisemną opinię nt. 

stażysty, zaś stażysta przystąpi do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Izbie Rzemieślniczej. 

4. MOJA PRZEDSIĘBIORCZOSCMOJA PRZEDSIĘBIORCZOSCMOJA PRZEDSIĘBIORCZOSCMOJA PRZEDSIĘBIORCZOSC----    MOJA PRACA 30+MOJA PRACA 30+MOJA PRACA 30+MOJA PRACA 30+----    WSPARCIE NARZECZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI WSPARCIE NARZECZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI WSPARCIE NARZECZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI WSPARCIE NARZECZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ,GOSPODARCZEJ,GOSPODARCZEJ,GOSPODARCZEJ,    POPOPOPOSREDNICTWOSREDNICTWOSREDNICTWOSREDNICTWO    PRACYPRACYPRACYPRACY    

Termin realizacji: 01.06.2016 r. 30.06.2017. Realizacja wsparcia w następujących formach: 

� Pośrednictwo pracy – 8h/os. usługi pośrednictwa pracy świadczone po otrzymaniu całego wsparcia 

przez uczestnika projektu, w realny sposób mają się przyczynić do osiągnięcia zakładanego 

wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Pośrednictwo pracy obejmie: 

� motywowanie uczestników do poszukiwania pracy 

� analizy lokalnego rynku pracy 



 

 

� poszukiwanie ofert pracy  

 

 

 

� inicjowanie kontaktów z pracodawcami  

� współuczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych  

� pomoc w negocjacji umów 

� Realizacja coachingu przedsiębiorczości – 4h/os. dla uczestników projektu służące rozwojowi 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie umożliwi pozyskanie wiedzy na temat zakładania 

dzielności gospodarczej, warunków jej prowadzenia, poruszania się po rynku pracy i instytucjach 

obsługujących przedsiębiorców. 

§ 3§ 3§ 3§ 3    

Beneficjenci projektuBeneficjenci projektuBeneficjenci projektuBeneficjenci projektu    

Projekt skierowany jest do 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) należących do grupy NEET, tj. osób spełniających 
łącznie następujące warunki: niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujące woj. podlaskie, 
powiaty: m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki. Ponadto, co najmniej 50% będą 
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, co najmniej 50% będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach oraz co 
najmniej 5 osób będzie w wieku 50 lat i więcej.  

Definicje: 

� osoby niepełnosprawneniepełnosprawneniepełnosprawneniepełnosprawne- za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych, 

� osoby o niskich kwalifikacjacho niskich kwalifikacjacho niskich kwalifikacjacho niskich kwalifikacjach - osoby, które ukończyły edukację na poziomie ISCED 3 i niżej. (Biorąc pod 

uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczać 

osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3.Ww. poziomy przedstawiają się następująco:  

poziom 1: Szkoła podstawowa, poziom 2A: Gimnazjum, poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum 

profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, poziom 3C: 

Zasadnicza szkoła zawodowa. 

� osoby długotrwale bezrobotnedługotrwale bezrobotnedługotrwale bezrobotnedługotrwale bezrobotne okres pozostawania bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 12 

miesięcy 

� osoby bezrobotnebezrobotnebezrobotnebezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w 

przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy) 

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześniespełnia równocześniespełnia równocześniespełnia równocześnie następujące warunki: 

1. Zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego, we wskazanych powiatach w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Jest osobą należącą do grupy NEET, tj. spełniającą łącznie następujące warunki: 

� niepracującą (bezrobotnąbezrobotnąbezrobotnąbezrobotną - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w PUP lub bierną zawodowobierną zawodowobierną zawodowobierną zawodowo - osoby, które w 

danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne); 



 

 

�  

 

 

 

� nieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnymnieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnymnieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnymnieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie 

stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów 

wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym); 

� nieszkolącą sięnieszkolącą sięnieszkolącą sięnieszkolącą się (osoby nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do 

kategorii NEET, weryfikowany jest fakt, czy dana osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, 

finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 

3. Jest osobą w wieku powyżej 30 lat - wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w 

dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

§ 4§ 4§ 4§ 4    

Rekrutacja Rekrutacja Rekrutacja Rekrutacja uczestnikówuczestnikówuczestnikówuczestników    

� Rekrutacja uczestników projektu, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w projekcie 

realizowana będzie w okresie  od IV 2016r. do III 2017r. we skazanych powiatach. Docelowo zrekrutowanych 

ma być 50 os.  

� Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu w Suwałkach oraz w Białymstoku na zasadzie otwartego 

naboru uwzględniając zasady równości szans i niedyskryminacji.  

� Rekrutacja prowadzona będzie tak, by zapewnić realizację założonych wskaźników. Karty zgłoszeniowe będą 

weryfikowane 0-1 przez Asystenta ds. wsparcia i monitoringu pod kątem sytuacji osobistej (wiek powyżej 30 

roku życia,  miejsce zamieszkania we wskazanych powiatach) danych o sytuacji zaw. i edukacyjnej (osoba 

bezrobotna, długotrwale bezrobotna, osoba bierna zawodowo), zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- kryteria obowiązkowe. Dodatkowo w kartach zgłoszeniowych analizie podlegać będzie szczególnie trudna 

sytuacja (osoby o niskich kwalifikacjach).  

� Osoby pozytywnie zweryfikowane pod katem kryteriów obowiązkowych zostaną poproszone o kontakt z 

biurem projektu celem przeprowadzenia wywiadu identyfikującego motywację osób do podjęcia nauki i 

pracy.  

� Lista rekrutacyjna podstawowa i rezerwowa będą tworzone z osób pozytywnie zweryfikowanych pod 

względem kryteriów obowiązkowych, po odbyciu wywiadu. Kolejność na liście zostanie ustalona po odbyciu 

wywiadu. Po przekroczeniu liczby 50 osób, tworzona będzie lista rezerwowa. Osoby z tej listy skorzystają z 

projektu, o ile ktoś zrezygnuje z listy podstawowej. Listy zatwierdzi Koordynator. Uczestnicy zostaną 

poinformowani o wynikach rekrutacji.  

� Rekrutacja uwzględni także kryterium płci tak by zachować udział 28 kobiet i 22 mężczyzn. 

� Zgłoszenia przyjmowane będą: 

� osobiście bądź pocztą - w Biurze Projektu w siedzibie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w 

Suwałkach, ul. Emilii Plater 1; 16-400 Suwałki oraz w siedzibie Izby Rzemieślniczej i 



 

 

Przedsiębiorczości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 - złożenie kompletu wymaganych 

dokumentów rekrutacyjnych, 

� drogą mailową:  sekretariat@rzemioslo.bialystok.pl;  cech@cech.suwalki.pl;  

 

 

� telefonicznie i faksem  pod numerami w Suwałkach: tel./fax(87) 566 26 19;  tel. (87) 566 34 92; w 

Białymstoku: tel. (85) 743 54 03; fax (85) 743 61 41  

� W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w 

momencie dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do 

siedziby Biura Projektu lub biura Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia. Nie dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w określonym 

terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.  

� Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej                                                                                                                                

www.rzemioslo.bialystok.pl  

� Kryteria rekrutacyjne realizować będą politykę równości płci i równości szans i niedyskryminacji, w tym 

m.in. poprzez kierunkowe wsparcie kobiet i osób niepełnosprawnych. 

� Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające łącznie następujące kryteria uczestnictwa: 

� wiek powyżej 30 lat, 

� status na rynku pracy - osoba niepracująca (bezrobotna, bierna zawodowo), 

� osoba niekształcąca się, 

� osoba nieszkoląca się. 

� Weryfikacja spełniania kryteriów kwalifikowalności, odbędzie się na podstawie: 

� urzędowego zaświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej; 

� oświadczenie uczestnika w przypadku pozostałych osób. 

� Osoby pozytywnie zweryfikowane pod kątem kryteriów obowiązkowych zostaną poproszone o kontakt z 

biurem projektu celem przeprowadzenia wywiadu identyfikującego motywację osób do podjęcia nauki i 

pracy    

§ 5§ 5§ 5§ 5    

Kwalifikacja uczestników do projektuKwalifikacja uczestników do projektuKwalifikacja uczestników do projektuKwalifikacja uczestników do projektu    

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez beneficjentów 

dokumentów rekrutacyjnych. 

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria:  

� Poprawne i kompletne wypełnienie Karty zgłoszeniowej; 

� Złożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności oraz w przypadku osób 

bezrobotnych aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy; 

� Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; 

� Wiek beneficjenta - kwalifikowane będą tylko osoby w wieku 30 lat i więcej; 



 

 

� Płeć beneficjenta - w pierwszej kolejności kwalifikowane będą kobiety (projekt zakłada udział 28 

kobiet); 

� Obszar zamieszkania – projekt zakłada objęcie wsparciem mieszkańców woj. podlaskiego, 

powiatów: zamieszkujących m. Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki 

 

 

 

3. W przypadku większej liczby chętnych spełniających kryteria formalne zostaną utworzone listy 

rezerwowe według ww. kryteriów. W przypadku rezygnacji Kandydata/ki do projektu na jego miejsce 

wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej tej samej płci oraz o tym samym statusie np. osoba 

niepełnosprawna. 

4. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną i e-mail będą wpisywane na listę i będą traktowane na 

równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej. 

5. Działania rekrutacyjne wyłonią dodatkowych kandydatów pozostających na listach rezerwowych, które 

zaproszone zostaną do udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji innych uczestników. 

§ 6§ 6§ 6§ 6    

Warunki uczestnictwa w projekcieWarunki uczestnictwa w projekcieWarunki uczestnictwa w projekcieWarunki uczestnictwa w projekcie    

1. Osoba przystępująca do projektu, która złożyła poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, niezbędne 

zaświadczenia ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia wskazanych w § 2.     

2. Uczestnik projektu zakończy pozytywnie udział w projekcie będąc obecnym na wszystkich przewidzianych 

formach wsparć. Dopuszczalna liczba godzin nieobecności na realizowanych formach wsparcia, która 

warunkuje pozytywne zakończenie udziału w projekcie nie powinna przekroczyć 20% godzin 

zaplanowanych na daną formę wsparcia (każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez 

Koordynatora projektu). 

§ 7§ 7§ 7§ 7    

Refundacja kosztów dojazdu na Refundacja kosztów dojazdu na Refundacja kosztów dojazdu na Refundacja kosztów dojazdu na stażstażstażstaż    

1. Osobom dojeżdżającym na staż zawodowy przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Uczestnik projektu może 

ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu w przypadku kiedy odbywa się ono w miejscowości innej niż miejsce 

jego zamieszkania, lub w innej strefie komunikacyjnej. 

2. Koszty dojazdu dotyczą przejazdu najtańszymi publicznymi środkami transportu na danej trasie lub gdy nie 

jest możliwe skorzystanie z transportu środkami komunikacji publicznej, rozliczenie kosztów przejazdu 

własnym samochodem. 

3. Zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu nastąpi na podstawie przekazanych przez 

uczestnika projektu oryginałów biletów (np. biletów kolejowych II klasy, biletów autobusowych PKS), z 

miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z 1 dnia szkoleniowego, bądź odręcznego oświadczenia z 

pieczątką i podpisem przewoźnika (koszt wydania oświadczenia ponosi uczestnik) na trasie pomiędzy 

miejscem zamieszkania, a miejscem organizacji szkolenia lub stażu / praktyki zawodowej. Powstały koszt 

będzie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. 

4. Zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem nastąpi do wysokości ceny biletu najtańszego środka 

transportu publicznego na danej trasie. Dokumentem potwierdzającym poniesione koszty będzie w tym 

przypadku oświadczenie uczestnika projektu (koszt wydania oświadczenia ponosi uczestnik) o cenie biletu 



 

 

najtańszym środkiem transportu publicznego, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z 1 dnia 

szkoleniowego oraz pisemnego potwierdzenia przewoźnika o zgodności tego oświadczenia ze stanem 

faktycznym. Powstały koszt będzie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie 

trwania danej formy wsparcia. 

§ 8§ 8§ 8§ 8 

    

    

Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    

1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Biuro Projektu:Biuro Projektu:Biuro Projektu:Biuro Projektu:    

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w SuwałkachCech Rzemieślników i Przedsiębiorców w SuwałkachCech Rzemieślników i Przedsiębiorców w SuwałkachCech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach    

 ul. Emilii Plater 1; 16-400 Suwałki  

tel./fax: (87) 566 26 19 tel.: (87) 566 34 92 

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku     

ul. Warszawska 6 ; 15-950 Białystok   

tel. (85) 743 54 03; fax (85) 743 61 41  

 

 

 

 


